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 או מעשים משה: מילים
 לבית הספר היסודי

 דקות) 2( מבוא
 !הלימוד היהודי העולמיברוכים הבאים ליום 

כולנו מכירים את סיפורו של משה שאמר לפרעה: "שלח את עמי!". משה התפרסם בגלל שהיה מנהיג דגול שהיה יכול לדבר ישירות עם ה, 
 ועל כך שמסר לנו את עשרת הדיברות.

להשתמש  היה גם כשעדיףדיבור עם אנשים, ושלפעמים הוא השתמש בפעולות ל בכל הנוגעלמשה לא היה בטחון עצמי אולי יפתיע אתכם ש
 במילים.

 על איך אנחנו מבטאים את עצמנו ואיך להתנהג עם אנשים אחרים?מה נוכל ללמוד ממשה 

 דקות) 25(חלק ראשון: לדבר עם אנשים יכול להיות קשה 
וער כדי להגיד לו שהוא נבחר על מנת להוביל את העם היהודי ממצרים. הוא מצווה עליו לאסוף את העם ביחד נגלה אל משה בסנה הב ל-הא

 כנית הזו. ה מצווה על משה לדבר אל מנהיגי העם היהודי ולדבר אל פרעה בשם העם.וולספר להם על הת

להם לעזוב את מצרים על מנת לשחרר את עמו מן  מבקש את משה לדבר בפני זקני ישראל. לאחר מכן משה צריך לומר לפרעה לתתה 
 העבדות. כיצד מגיב משה ברגע החשוב הזה לחדשות על פיהם הוא הולך להיות המנהיג שצריך לשאת את הנאום?

 כדו שיח בין הקב"ה ומשה, עם קריין. 1מס  המקור> בקשו משלושה משתתפים לקרוא את 

 .י"ג-פס י ,דפרק : שמות 1מקור מס 

י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ אֶמר  לֹ֩א ִא֨ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ  ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ה' ֵאָל֗ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ ר י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖

י  אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ח׃ ה'ְּתַדֵּבֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ְׁשֽ

 אלו:> ש
 ?(לדוגמא: מתווכח, מתלונן, מתחנן וכדו) 1שה דיבר אל ה במקור מס כיצד הייתם מתארים את הדרך בה מ .1
 עם איזה חלק בציווי של ה משה מתקשה? .2
למה אתם חושבים שמשה לא רוצה לדבר עם אנשים? אתם חושבים שהוא לא רוצה או שהוא לא יכול? (כלומר, האם יש לו ליקוי  .3

 מצחיק? הוא חושב שאנשים לא יאמינו לא?)דיבור? הוא מדבר בשפה שהיא לא עברית? יש לא מבטא 
 נוח לכם לדבר מול קהל? מדוע או מדוע לא? .4

חושש לדבר אל הקהל הנאסף ולדבר מול פרעה בגלל שהוא חושב שהוא "לא איש דברים". משה אומר לה כי הוא לא האיש הנכון משה 
 במילים.  עבור המשימה לדבר מול אחרים, או בשם כל העם. הוא אומר שקשה לו להשתמש

הביטוי בו משתמש משה הוא "כבד פה וכבד לשון", המונח "כבד" רומז על כך שמשה מרגיש כי קשה לו להזיז את הפה ואת הלשון. יכול 
ור והוא לא מצליח לבטא את המילים כמו שצריך. יכול להיות שהוא דיבר רק מצרית בגלל בלהיות שהכוונה היא כי למשה יש קושי פיזי בדי

 ?ולא יכול היה לדבר עם בני ישראל שדיברו עברית. אולי הוא פשוט חשש שאנשים לא יאמינו לדבריו מון של פרעהשגדל באר

. כמה שאפשר לא משנה מה הייתה הסיבה, אבל כשה שולח אותו לעזור לעם ישראל, אפשר לראות שמשה מנסה להתחמק מהמשימה
 משה טוען שפשוט לא נעים לו לדבר לפני אחרים.

כנס ישר לפעולה. משה חש כל כך לא בנוח עם מילים שהוא ילכולם נעים וקל לדבר לפני אחרים. משה היה מעדיף לדלג על הדיבור ולהלא 
ויכוח של משה עם ומעדיף להתווכח עם ה ישירות! הבה נסתכל על מה שחכמינו, הפרשנים שעוזרים לנו להבין את הכתוב בתנ"ך, חשבו על ה

 ה. 

בחברותא. חברותא היא לימוד משותף. ללמוד עם חבר או שניים יעזור לכם לחלוק זה עם זה רעיונות ותובנות כשאתם  הבה נשאל שאלות
 קוראים ודנים יחד במקורות.

ב. המחבר של הפירוש הוא יצחק 2אותו לפירוש של מקור  השווהא) 2יחד עם החברותא שלך, קראו שוב את המקור מהתורה (מקור מס 
 פלומט וחכם ספרדי שכתב פירושים על חמישה חומשי תורה.אברבנאל, די
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 .ב2א ו2ראו בחברותא את מקורות מס > ק

 .י"א, פסדפרק א: שמות 2מקור 
א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי  ֹנִכ֖

 .ב: פירוש אברבנאל על ספר שמות ד:י2מקור 
 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

 אלו:> ש
 : "מי שם פה לאדם?"מה אתם חושבים שה אומר כשהוא שואל את משה .1
 לדובר טוב יותר?למה אתם חושבים שהקב"ה לא פשוט הופך את משה  .2

 > כנסו את הקבוצה ביחד ובקשו מכמה מצמדי החברותות לשתף בתשובות שלהם.
 עם זה להזדהותשמע מוזר, או שפשוט לא יאמינו לו. כולנו יכולים ימשה פחד ממה אחרים יחשבו עליו אם הוא יתבלבל בדיבור שלו, או י

 .אחרים שלמשה יכול להיות מודאג משיפוטיות ש

 . : כתבו מכתב למשה1פעילות מס 

 יש להכין:

 נייר לקפל ולקשט ככרטיס ברכה •
 , לורדים, עפרונות, חומרים נוספים לקישוט...מרקריםעטים,  •
 לוח וטושים ללוח בשביל סיעור מוחות •
 של כרטיסי ברכה או להשתמש בכרטיסי ברכה ריקים.(אפשרי) לקפל מראש את הנייר לגודל של גלויה, להדפיס תבניות  •

 צעדים:
 .כקבוצה, נסחו כמה משפטי עידוד שיראו נחמד על גלויה .1
 .כתבו את המשפטים על הלוח ותנו למשתתפים לבחור את המשפטים החביבים עליהם כדי לכתוב על כרטיסי הברכה .2
 .וש לדבר ולא להתביישמענו את הגלויות למשה, הוסיפו עוד דברים שיעודדו אותו לא לחש .3
 כנסו את הקבוצה ובקשו מהם לחלוק כמה מהדברים שכתבו. .4

 דקות) 20(חלק שני: להקשיב בתשומת לב 
נסים  לחוללבסופו של דבר משה עושה את מה שה מצווה עליו, וספר שמות ממשיך כאשר משה מוביל את עם ישראל ממצרים. משה יכול 

, ולהביא את העם למדבר בדרך אל הארץ המובטחת. משה הוא המנהיג, ולכן הוא אחראי על היםבמטהו ומשתמש בו על מנת לחצות את 
 כשהדברים מסתבכים. כיצד צריך מנהיג להגיב לדאגות של אנשיו? כיצד משה מסתדר בתפקיד זה?הבטחון של כולם, גם 

למשה לדבר עם סלע  ל-הא. לאחר ארבעים שנים של נדודים במדבר, אומר 3מס  המקורהבה נזכור שאלות אלה בזמן שאנו קוראים את 
 ולהוציא מים.

 .י"ב-ג , פסכ פרק : במדבר3מקור מס 
  וַ  לַוָּי֥ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ֲאַנְ֖חנּו  ֶרב ָהָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖

נּו ֶאל־ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ּוְבִעיֵרֽ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוֶג֙ ַרע ּוְתֵאָנ֤ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ ה ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖
ם׃ ַוְידַ  א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ י ַהָּקָה֗ ן ִמְּפֵנ֣ ל ֶאת־ֵּב֥ ְוַאֲהֹר֜ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥

ִי֙ם ִמ  ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ח ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ן־ַהֶּס֔
ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑  ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ה ֹמֶׁש֛ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי

�  ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ נֹוִצ֥ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ל־ ֶאת־ַהֶּס֛ ה ְוֶאֽ
יאּ֙ו ֶאת־ַהּקָ  א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ם׃ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔  ָה֣

 אלו:> ש
 איך הייתם מתארים את האופן בו העם מדבר אל משה? מה הם מבקשים? .1
 איך הייתם מתארים את הדרך בה משה מדבר אל העם? מה משה חושש שהעם יעשה? איך העם מגיב לדבריו? .2
 ? מה ההבדל?מה הקב"ה מצווה על משה לעשות? מה משה עושה בפועל .3
משה מבצע נס ומוציא מים מהסלע, מה שמרגיע את האנשים. אבל בסופו של הסיפור, הקב"ה לא מרוצה ממשה. למה אתם  .4

 חושבים שזה קרה?
 הם הייתם פעם מתוסכלים מאנשים אחרים? מה עשיתם במצבים האלה?  .5
 מה ההבדל בין להשתמש במילים לבין להשתמש בכוח על מנת להעביר את הנקודה? .6
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הוא הכה בו. משה היה מתוסכל מכדי שיוכל להקשיב להוראות שה נתן לו  זאתה ציווה אל משה במיוחד לדבר אל הסלע, אבל במקום 
ולציית להן. התוצאה היא שמשה לא זכה לראות את הארץ המובטחת, על אף שהוא המנהיג שהוציא את בני ישראל ממצרים. משה לא זכה 

 והוא לא עשה את מה שהקב"ה הורה לו לעשות. כנס לארץ המובטחת מאחרילה

לחשוב באופן צלול  עו רגע. חשוב שנדתיש מקרים בהם אנחנו מרגישים מתוסכלים ממצב מסוים, וחשים בצורך חזק לעשות משהו מהר באו
ולהבין מה הדבר הנכון להגיד או לעשות לפני שממשיכים. לפעמים עדיף לפעול במילים ולא במעשים, לפעמים כדאי להיות זהירים בנוגע 

 לבחירת המילים שלנו במצב מסובך.

 דקות) 13(סיכום 
 כרוןיאבני ז: 2פעילות 

 יש להכין:

 ד לכל משתתףת או חמר אפוי בצורת אבנים, אחחואבנים שטו •
 צבע או עטי צבע, ועוד אמצעי קישוט •

 שלבים:
 עבור דברי עידוד למשה. ותהסתכלו על הלוח מהפעילות הקודמת עליו עשיתם סיעור מוח .1
 כתבו את הביטוי החביב עליכם על האבן וקשטו אותה. .2

זכרו באבן הזו. כמו משה, אולי תרצו להכות יכשהאבן מתייבשת אפשר לקחת אותה הביתה ולהביא לבית הספר. כשאתם מתוסכלים, ה
 בסלע בתסכול. במקום זה, נסו לדבר איתה קודם. אולי תמצאו את המילים הנכונות לומר, להרגיש רגוע יותר או לקבל בטחון. 

 שאלו:> 
 מכל הדברים שלמדנו היום על מילים, מה אתם חושבים שהכי חשוב בשביל ההתנהגות שלכם? .1
  מעשים. האם צורה אחת עדיפה על השנייה? מדוע? או באמצעות מילים  ים באמצעותכיצד אתם מתקשרחשבו  .2
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 משה: מילים או מעשים
 הקדמה

 חלק ראשון: לדבר עם אנשים יכול להיות קשה 
 .י"ג-פס י ,דפרק : שמות 1מקור מס 

י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י  לֹ֩א ִא֨ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ ֹ֖ ָׂש֣ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ י  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ח־ האֶמר ִּב֣ ַלֽ ְׁשֽ

ח׃  ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ

 .י"א, פסדפרק א: שמות 2מקור 
ָאָד֒ם ֚אֹו  ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔  ִמֽ

 .ב: פירוש אברבנאל על ספר שמות ד:י2מקור 
 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

 
 חלק שני: להקשיב בתשומת לב

 .י"ב-ג , פסכ פרק : במדבר3מקור מס 
ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  וַ  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ה ַוָּי֥ נּו׃ ְוָלָמ֤ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ַה֣

ֱעלִ  ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹוןֶהֽ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ל ֶאל־ יֻת֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ּוַמ֥
 ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵני ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ֶּפ֙ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥ י� ֶה֑ ן ָאִח֔ ְוַאֲהֹר֣

ַלע ְוִהְׁשִקי ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ ר ְוִדַּבְרֶּת֧ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖
ים הֲ  ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ יא ָלכֶ֖ ִצָּוֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔  � ֶאת־ִמן־ַהֶּס֣ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ

ה וְ  אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ִני ְלֵעיֵנ֖י ְּבנֵ֣ ַהֶּס֛ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ן ֶאֽ ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑
ם׃   ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤    ל

 




